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Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 

DECRET 

Decret 1 

 

Exp: 2022/000068119 

ASSUMPTE: Activació en ALERTA del Pla d’Emergències en situació de sequera del municipi de 

Mataró i ordenar l’adopció de mesures. 

 

 
Antecedents 
 
1. En data 4 d’agost de 2022, amb número de Decret 8266, es comunica la PREALERTA del Pla 

d’Emergències en situació de sequera del municipi de Mataró. 
 

2. En data 6 d’octubre de 2022, el Ple de l’Ajuntament de Mataró aprova inicialment el Pla 
d’Emergències en situació de sequera del municipi de Mataró.  

 
3. En data 22 de novembre de 2022 es reuneix el Comitè de l’Emergència per la Sequera i acorda 

activar l’ALERTA del Pla d’Emergències en situació de sequera del municipi de Mataró en el 
moment que aquesta sigui declarada i publicada al DOGC per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

4. En data 25 de novembre de 2022 es publica la Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de Catalunya que declara l’Alerta per sequera a la unitat d’explotació 
de l’embassament Ter-Llobregat a la que pertany Mataró.  
 

 
Fonaments de dret 
 

L’ ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i 

eventual sequera. 

La RESOLUCIÓ ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera 
pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les 
unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter - Llobregat, 
embassaments del Ter i embassaments del Llobregat, que estableix que: 
 

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), aprovat per l'Acord 
GOV/1/2020, de 8 de gener, inclou les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que cal 
aplicar en relació amb el domini públic hidràulic, amb l'objecte de minimitzar els efectes dels 
episodis de sequera, en compliment de l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla 
hidrològic nacional; la definició de les unitats d'explotació en què s'organitza el districte de conca 
fluvial de Catalunya als efectes de la gestió dels episodis de sequera i dels diferents escenaris o 
estats de sequera segons l'escassetat de recursos; els indicadors i llindars que permeten la 
declaració d'entrada i de sortida dels escenaris de sequera, i la regulació del procediment formal 
d'entrada i sortida en aquests escenaris, tal com preveu l'article 24.3 del Text refós de la legislació 
en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 
 
D'acord amb l'apartat 3.7 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera vigent, 
la declaració d'entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es 
realitza mitjançant resolució de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, un cop assolits els 
llindars corresponents en els indicadors, segons l'Acord del Comitè Permanent de la Sequera. 
Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web de 
l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència, i aquesta publicació comporta 
l'activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de sequera 
que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla. De manera similar, la publicació d'entrada en situació de 
prealerta comporta l'activació de les accions preparatòries que preveu el Pla. 
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Decret 2 

 

Atès que diverses unitats d'explotació, definides a l'apartat 3 i l'annex 1 del Pla, han vist modificats 
els seus estats calculats de sequera pluviomètrica i hidrològica a partir dels indicadors i llindars 
corresponents, definits a l'apartat esmentat, i segons els acords del Comitè Permanent de la 
Sequera de 16 i 18 de novembre de 2022, 
 
Resolc: 
—... 
—3 Declarar l'entrada en estat de sequera pluviomètrica extrema de la unitat d'explotació 13 
Embassaments del Ter - Llobregat. 

 
Annex 1. Estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica 

Unitat d'explotació Sequera 

pluviomètrica 

Sequera hidrològica 

13 Embassament Ter SEQUERA EXTREMA ALERTA 

 

El Pla d’Emergència en situació de sequera del municipi de Mataró. 
 
L’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, diu que en tot cas, els actes administratius han de ser objecte de publicació, i té l'efecte de la 
notificació, quan l'acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones o quan 
l'Administració consideri que la notificació efectuada a un sol interessat és insuficient per garantir la 
notificació a tots, i és, en aquest últim cas, addicional a la individualment realitzada. 
 
L’informe emès per la cap del Servei de Protecció Civil i Salut en data 2 de desembre de 2022 
mitjançant el qual proposa activar en fase d’ALERTA el Pla d’Emergències en situació de sequera del 
municipi de Mataró i establir diferents mesures en funció del seu àmbit d’aplicació. 
 
En virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent,  

RESOLC, 

Primer.- Activar en fase d’ALERTA el Pla d’Emergències en situació de sequera del municipi de 

Mataró. 

 

Segon.- Ordenar l’establiment de les següents mesures en funció del seu àmbit d’aplicació: 

Mesures organitzatives, de control i de tipus legal i normatiu 

a. Coordinar les accions establertes per la situació d’ALERTA per part del Grup Tècnic. 

- En cas d’activació, s’estableix una reunió inicial del Comitè Tècnic previ Comitè de 

l’Emergència Municipal i establir una  reunió de seguiment setmanal o mensual en funció 

de l’evolució. 

 

b. Supervisar i prendre les decisions a través del Comitè Municipal de Sequera. 

- El Comitè Municipal de Sequera equival al Comitè Municipal de l’emergència del Pla Bàsic 

municipal de l’Emergència Municipal. 

 

c. Aplicar com a règim sancionador. 

- El que s’estableixi a la normativa sectorial especifica o en el seu defecte a l’Ordenança 
municipal de Civisme. 
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Decret 3 

 

d. Coordinació amb els cossos de seguretat. 

- Traslladar als cossos de seguretat de l’estat la declaració de situació d’ALERTA per 

sequera, així com les accions punibles establertes en el Pla d’Emergència en Situació de 

Sequera de la ciutat de Mataró. Les mesures punibles queden detallades en aquest Decret. 

Mesures sobre la demanda 

e. Limitar la dotació per reg. 

- Limitar la dotació de reg a la mínima i indispensable per garantir el manteniment de la 

vegetació. 

- Evitar el reg en cas de pluja. 

- Limitar la dotació de reg a 450/m3/ha/mes, equivalent a 0,54 m3/m2/any. 

 
f. Limitar l’horari del reg de jardins i zones verdes tant de caràcter públic com privat. 

- Limitar entre les 20:00 i les 8:00. 

 

g. Limitar setmanalment el reg de jardins particulars. 

- Limitar el reg els dimecres i dissabtes a les vivendes amb numero de carrer parell o sense 

numeració. 

- Limitar el reg els dijous i diumenges a les vivendes amb numero de carrer senar. 

 

h. Tancar les fonts ornamentals. 

- Rotonda Rengle 

- Rosa Sabater 

- Antonio Machado 

- Cascada (Parc Central) 

- Del Negrito (Parc Central) 

- Del Perol 

- Lluís Millet 

- Marbre (Parc Central) 

- Parc Central Gran (Parc Central) 

- Parc Central Petita (Parc Central) 

- Parc Cerdanyola 

- Plaça Canyamars 

- Plaça Catalunya 

- Plaça Itàlia 

- Romàntica (Parc Central) 

 

i. Prohibir a particulars la neteja de carrers, paviments, façanes, terrasses i similars utilitzant 

mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. 

Es pot utilitzar pal de fregar, galleda i esponja o sistema de neteja d’alta pressió. 

 

j. Netejar els carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars per part dels serveis municipals. 

La neteja s’ha de realitzar amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant l’ús 

d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

 

k. Prohibir l’ús de l’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire. 
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Decret 4 

 

l. Limitar l’ús d’aigua per l’ompliment de piscines.  

 

Excepcions: 

- El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en 

les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de 

filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 

- El primer ompliment de piscines de nova construcció. 

- En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat 

inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. 

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense 

connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

m. Limitar el reg de camps esportius. 

- Segons el procediment establert per part del Servei d’Esports avalat pel Comitè de 

l’Emergència. Amb caràcter general, en cap cas es pot superar un consum de 10,5 m3/dia.  

 

n. Limitar la neteja de vehicles. 

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada al casos següents: 

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes 

de recirculació de l’aigua. 

- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, 

retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. 

- També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a 

mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria 

s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), 

ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de 

transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua 

possible. 

Mesures sobre l’administració, gestió i operació del sistema d’abastament: 

o. Augmentar la freqüència de lectura dels comptadors.  

- Procedir a la instal·lació de telelectura als usuaris tipificats a l’apartat 5.3.3 de l’ACORD 

GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta 

i eventual sequera  (reg agrícola, ramaders, industrials, usos recreatius que impliquen reg, 

altres usos recreatius) que encara no disposin d’aquesta tecnologia i es portarà un control 

dels consums d’aquests abonats per tal que es segueixin les reduccions establertes per 

l’ACA. Aigües de Mataró informarà periòdicament a l’Ajuntament d’aquests consums.  

 

p. Actualitzar l’inventari de piscines públiques i privades i intensificació del seu control per evitar 

consums i usos no permesos. 

 

q. Notificar un termini pel canvi voluntari del tipus de subministrament pels abonats amb 

aforament, en aquells casos en que sigui factible tècnicament.  
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Decret 5 

 

Mesures sobre les infraestructures 

r. Aplicació de l’estratègia de revisió de la xarxa de subministrament i sanejament per a la 

detecció de fuites i la seva reparació per a situació d’ALERTA. 

- Procedir amb la metodologia actual de detecció i reparació d’averies en la xarxa d’aigua 

potable. No es realitzaran campanyes específiques. 

 

s. Augmentar el volum captat de l’aqüífer local en situació d’ALERTA. 

- Procedirà a augmentar el volum captat de l’aqüífer local, en coherència amb el PE de 

Sequera de Mataró. Es vetllarà per incrementar en 800 m3/d (mitja anual) respecte els 

valors mitjans detalls en el PE de Sequera de Mataró, en tan en quan sigui factible a nivell 

tècnic i operacional. 

 

t. Aplicar noves estratègies de control analític en situació d’ALERTA 

- Procedir a aplicar l’annex 6 Funcionament excepcional en especial durant els escenaris de 

sequera hidrològica del Pla d’Autocontrol i Gestió de les Zones d’Abastament v6. 

Mesures des sensibilització i comunicació 

u. Aplicar el Pla de comunicació elaborat conjuntament entre el servei de comunicació de 

l’Ajuntament de Mataró i AMSA – Aigües de Mataró. Aquest Pla comporta: 

 

- Elaborar una nota de premsa explicant la situació i les recomanacions d’ús responsable. 

- Disposar a la pàgina web d’Aigües de Mataró de la informació i els consells de sequera. 

- Incloure un baner principal (slide) que s’haurà de col·locar al web municipal per enllaçar a 

la pàgina web d’Aigües de Mataró que contindrà els consells / limitacions / restriccions. 

- Incloure un baner fix al mailing diari enllaçat a la pàgina d’Aigües.  

- Informar a través de les pantalles oficines d’atenció ciutadana i Espai Mataró Connecta. 

- Informar a través de les pantalles d’entrada a la ciutat. 

- Incloure una pàgina al Capgròs amb els missatges de sensibilització i consum responsable. 

- Realitzar un vídeo explicatiu per explicar el consum responsable.  

- Realitzar un post promocionat a les xarxes socials. 

- Realitzar cartelleria DINA4 plastificada per espais públics com fonts ornamentals. 

- Opis amb recomanacions. 

 

Mesures específiques aplicables en Alerta, Excepcionalitat i Emergència establertes per l’ ACORD 

GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i 

eventual sequera. 

 

v. Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima 

equivalent de equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels 

recursos propis municipals. 

 

Mesures comunes aplicables en Alerta, Excepcionalitat i Emergència establertes per l’ ACORD 

GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i 

eventual sequera. 
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Decret 6 

 

w. Percentatges de reducció per a cada tipus d’ús respecte el consum en normalitat. 
Tipus d’ús    

- Usos agrícoles 25% 
- Usos ramaders 10% 
- Usos industrials 5% 
- Usos recreatius que impliquin el reg 30%  
- Altres usos recreatius 5%  

 
Tercer.- Publicar al BOPB la present resolució als efectes de notificació per tenir per destinatari a 

una pluralitat indeterminada de persones. 

 

 

 

 


